
 

 

RESOLUCIÓ de la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona en relació amb la matriculació 

d’alumnat amb increments de ràtio en els centres públics i concertats de Barcelona  

Antecedents 

La Comissió de garanties d’admissió, vistes les necessitats immediates d’escolarització que 

concorren en les diferents zones educatives de la ciutat, proposa l’escolarització d’un nombre 

determinat d’alumnes, en els centres relacionats en l’annex, per al curs escolar 2017-2018, en 

els nivells que s’hi especifiquen, per la qual cosa es farà necessari incrementar la ràtio 

establerta a l’actualitat en aquests centres docents. 

Fonaments de dret 

1. L’article 21 del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment 

d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 

en relació amb les competències i funcions de les comissions d’escolarització. 

2. La disposició addicional sisena del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix 

el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en ensenyaments sufragats amb 

fons públics, quant a les competències del Consorci d’Educació de Barcelona. 

En ús de les competències que m’han estat atorgades 

RESOLC : 

1. Incrementar la ràtio en els centres relacionats en l’annex que s’adjunta, en els nivells 

que s’especifiquen i per al curs 2017-2018. 

2. Aquesta autorització d’increments de ràtio podrà minorar-se en el moment que es 

produeixin baixes d’alumnes en els centres relacionats i per als nivells especificats 

durant el curs 2017-2018. 

 

Contra aquesta Resolució,  que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 

poden interposar un recurs d’alçada davant el Consell de Direcció del Consorci d’Educació de 

Barcelona, en el terminis d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb 

allò que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

Barcelona, 18 de setembre de 2017 

 

 

Mercè Massa Rincón 

Gerent 
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